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  السقجمة

الحسج هلل الحي خمق البذخ ليػحجوه ويعبجوه حق عبادتو ويذكخوه  عمى نعستو التي      
 تتع بيا الرالحات.

والرالة عمى أفزل الخمق سيجنا اليادي األميغ، الجاعي إلى الحق السبيغ، والسبعػث    
 رحسة لمعالسيغ، نبيشا: دمحم ) صمى هللا عميو وسمع( وعمى آلو الصيبيغ الصاىخيغ .

أما بعج : فقج واجو الشاس افخادًا ومجتسعات الكثيخ مغ القزايا الخصيخة والتيجيجات 
واا  األمشية أوااعًا ملمقة أحيانًا، ومخيةة وميجدة لحياتيع في الذجيجة التي جعمت األ 

 أحيانًا أخخى، 
ومغ ىحه القزايا السجاميع السدمحة السشةمتة عغ القانػن التي تياجع الشاس ألجل 
تيجيجىع بالقتل أو سخقة أمػاليع أو ابتدازىع ألغخاض أخخى، فيل يحق لإلندان الجفا  

 ا الخصخ؟عغ نةدو، وكيف يجفع عشو ىح
وىحه مدألة ليا أىسيتيا إذ عاشيا الشاس بسخارة وقدػة، ومغ الزخوري بيان الحكع  

الةقيي اإلسالمي فييا ، وىحا كان الدبب الباعث لكتابة بحث عغ ىحه القزية الخصيخة 
التي جعمت أمغ اإلندان في خصخ، والةقو اإلسالمي تشاول ىحه القزية في باب معشػن 

 ئل ( .لو بـ :) دفع الرا
أما فخايات البحث، فإنو يقزي بأن الةقو اإلسالمي لو القجرة عمى معالجة ىحه القزية 

 بأفزل الحمػل التي ُتسكغ اإلندان وتعمسو كيفية مػاجية ىحه القزية الخصيخة .
 ىحا وقج جاء البحث عمى ىحه السقجمة ومبحثيغ

 لب :السبحث االول : مةيػم الرائل ومذخوعية دفعو وفيو ثالث مصا
 السصمب االول : مةيػم الرائل للة واصصالحُا.  

 اواًل : الرائل ُللة.    
 ثانيُا: الرائل اصصالحًا.    
 ثالثًا: األلةاظ ذات الرمة بسعشى الرائل .    
 السصمب الثاني: مذخوعية دفع الرائل مغ مرادر التذخيع اإلسالمي . 
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عغ الشةذ والعخض والسال وحكسو ، وفيو خسذ  السبحث الثاني: شخوط دفع الرائل  
 مصالب. 

 السصمب االول : شخوط  دفع الرائل 
 السصمب الثاني: حكع  دفع الرائل عغ الشةذ وما دونيا.

 السصمب الثالث : حكع دفع الرائل عمى العخض وفيو مدألتان 
غ السدالة األولى: دفا  الخجل عغ عخاو ، سػاء كان بزع أىمو أو غيخ أىمو م

 الرائل.
 السدائمة الثانية: دفا  السخأة عغ عخايا مغ الرائل . 

 السصمب الخابع : دفع الرائل عمى السال .
 السصمب الخامذ: ما يزسشو الرائل والسرػل عميو ومخاحل الجفا  عغ الشةذ.

 الخاتسة : وفييا أىع الشتائج التي تػصمت ليا .
 
 . ومذخوعية دفعو الرائللسبحث االول : مةيػم ا

 للة واصصالحًا. الرائلالسصمب االول : مةيػم  
 لة :لُ  رائلاواًل: ال
مذتق مغ الريال ، والريال صال يرػل صػاًل إذا قجم عميو بجخاءة وقػة وىػ     

 االستصالة والػثػب واالستعالء عمى الليخ .
ه والرائل : ىػ اسع فاعل مغ الةعل صال ، وىػ الطالع السعتجي الحي يدصػ عمى غيخ  

ليقيخه أو يؤذيو بأي نػ  مغ أنػا  اإلذى. وصػلو بسعشى وثبو ، ُيقال : ُرب قػل أشج مغ 
 صػٍل والسراولة السػاثبة، ويقال الريال والريالة والرػالن.

ويقال : صالو مراولة وصيااًل وصالة أي: غالبو ونافدو في الرػل وصال عميو أي: 
 (1)يقتل الشاس ويعجو عمييع . َسَصا عميو ليقيخه والرائل البعيخ إذا صار 

 ثانيًا: الرائل اصصالحًا:   
ـــث         ـــث المةـــع ومتحـــجة مـــغ حي ـــة مـــغ حي عـــخل الةقيـــاء الرـــائل بتعخيةـــات متقارل

السزسػن فُعخل بأنو : الحي َيِثُب عمى غيخه ويدتصيل عميو، يخيج مالـو أو انتيـاع عخاـو 
  (2)أو سةظ دمو أو اغتراب اراو 
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 .(3)وُعخل ايزًا بأنو: مغ سصا عاديًا عمى غيخه يخيج عخاو أو نةدو أو مالو  
فالسدتةاد مغ مةيػم الرائل ىػ ذلظ الذـخز السعتـجي عمـى غيـخه السيـجد ألمـغ الشـاس  

 يخيج مغ اعتجائو عمييع القتل أو الدخقة أو االغتراب أو دوافع اُخخى.
 ثالثًا : األلةاظ ذات الرمة بسعشى الرائل:

وللى عميو استصال ولابو رمى، وكل (4)لباغي : وىػ السعتجي بليخ وجو حق ا . أ
 .(5)مجاوزة وافخاط عمى السقجار الحي ىػ حج الذيء فيػ بلى 

السُحارب: قاشع الصخيق أو آخح ماِل مدمٍع عمى وجو يتعحر معو اللػث ،  . ب
 (6)والرائل اعع مشو، ألنو يذسل االندان وغيخه 

، والعــجاء بالةتــح والســج، وىػ تجاوز الحــج في الطــمع               العادي: وىػ مغ العجاوة . ت
 (7)و ) الُسعتجي( مثمو، وىػ مغ الةعل ) اعتجى (

، وىػ الستصاول عمى حقػق (8)الستصاول: وىػ اسع الةاعل مغ الةعل تصاول  . ث
 .9اإلندان السعتجي عمييا بعشف قػاًل أو فعالً 

 
 السصمب الثاني: مذخوعية دفع الرائل مغ مرادر التذخيع اإلسالمي

 ثبتت أصالة دفع الرائل بالقخآن الكخيع والدشة الشبػية واالجسا  :     
 القخان الكخيع : . أ
 .(10)( اي أ هيا اذلين امنوا ال تأ لكوا أ مواممك بينمك ابمباطل)  قػلو تعالى .1

مبثل ما اعتدى عليمك واتقوا هللا واعلموا ان  مفن اعتدى عليمك فاعتدوا عليه)  قػلو تعالى .2

 .(11)(هللا مع املتقني
فيحا دليل عمى تحخيع العجوان عمى األمػال واألنةذ والسشافع ويذخ  لمسعتجى عميو ولليخه 
رد العجوان بالقجر الالزم لجفع االعتجاء، وىحا يعتبخ السشاشجة باهلل تعالى مغ أولى وسائل 
الجفا  والرج لمعجوان وتحكيخ السعتجي بسخافة هللا والخجــػ  الى الحــق والرػاب والكــف 

 .(12)العجوان    عغ
 مغ الدشة الشبػية الذخيةة : . ب



 ......................................................................... أحكام دفع الصائل في الفقه االسالمي   

                                      

                
                                                     

 
                                         

                                                                                                                                                                                            
 

 العدد
                                                                                                59  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                              
 صفر 1                                                                                                 

 هــ1111                                                                                                                
  

                                                                                                    أٌلول 03                                                                                                                       
 م1319                                                                                                                

 222                                                     مجلة كلية العلوم االسالمية                         

 
 

فعغ نفيع بغ الحارث ) راي هللا عشو ( إن الشبي )صمى هللا عميو وسمع( قال:)  .1
إن الدمان قج استجار كييئتو يػم خمق هللا الدسػات واألرض ( إلى قػلو ) فان 
دماءكع وأمػالكع وأعخااكع عميكع حخام كحخمة يػمكع ىحا في بمجكع ىحا في 
شيخكع ىحا، وستمقػن رلكع فيدألكع عغ أعسالكع ، فال تخجعػا بعجي كةارًا 

 . (13)يزخب بعزكع رقاب بعس (

وقػلو )صمى هللا عميو وسمع( :) مغ قتل دون مالو فيػ شييج ، ومغ قتل دون  .2
أىمو فيػ شييج ، ومغ قتل دون ديشو فيػ شييج ، ومغ قتل دون دمو فيػ 

تػل ألجل الجفع شييجًا دل التدامًا عمى إن لو . فيػ دليل يجعل السق(14)شييج(
 .(15)القتل والقتال

. وىػ مجافعة (16)قػل الشبي )صمى هللا عميو وسمع( ) ال اخر وال اخار (  .3
الرائل أزالو الزخر عغ الةخد والجساعات . واستػحى العمساء مغ ىحا الحجيث 

كان مرجره  قاعجة فقيية ) ال اخر وال اخار ( ونيى اإلسالم عغ الزخر أياَ 
 .(17)آدمي وغيخه

قػلو )صمى هللا عميو وسمع(:) كل السدمع عمى السدمع حخام ، دمو ومالو  .4
. فالسدمع يتستع بالحساية اإلسالمية لذخرو وعخاو ودمو وال  (18)وعخاو(

 يجػز االعتجاء عميو . 

وجاءت األحاديث التي ال تحرى في بيان ششاعة جخم مغ اقتخل االعتجاء عمى السدمع 
 وأوجبت احتخام الحق ، والحث عمى اإلحدان وعجم إيحائو.

 ج. اإلجسا :
 (19)فقج اجسع الةقياء عمى مذخوعية دفا  اإلندان عغ نةدو إذا ما تعخض إلى الخصخ

 .استشادًا إلى ما تقجم مغ الشرػص التي شخعت حق الجفا  عغ الشةذ
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 سال وحكسو.السبحث الثاني : شخوط دفع الرائل عغ الشةذ والعخض وال
 السصمب االول : شخوط دفع الرائل:
 يذتخط لجفع الرائل ارلعة شخوط:

ان يكػن ثسة اعتجاء ، بسعشى ان يحرل الةعل بليخ حق ، فاذا كان بحق كقتل  .1
مدتحق القراص، او اخح السال مغ السجيغ السستشع ، فيحا ال يعتبخ اعتجاء بل 

 .(20)يعتبخ استعسال لحق

ان يكػن االعتجاء حااًل ، ال مؤجاًل وال ميجدًا بو في السدتقبل فال يجػز الجفا   .2
قبل االعتجاء وال دفا  بعج االنرخال مشو ، وال يةيع مغ ىحا ان يشتطخ السعتجى 
عميو حتى يقع االعتجاء عميو مغ الرائل ، مغ حقو االسخا  في رد االعتجاء 

 .(21)الستػقع اذا عمع بو

ان يقجم السعتجى عميو بيشة تثبت وقػ  االعتجاء عميو الن مجخد االدعاء ال  .3
 .(22)يعفيو مغ السدؤولية فان لع تقع لو بيشة اال مقالتو ودعػاه فيػ اامغ 

ان يجفع االعتجاء الحاصل بالقجر الالزم مغ القػة لخده مبتجئًا باألخف فاألخف  .4
لسرػل عميو رعاية التجريج وااليدخ فاأليدخ وفي قػل لمشػوي) فيجب عمى ا

 .(23)والجفع باألىػن فاألىػن (

فاذا امكغ دفع الرائل باإلمخ بالسلادرة فميذ لمسرػل عميو ان يجخحو او يقتمو ، واذا  
انرخل بالزخب فميذ لو جخحو وكحلظ اذا جخحو جخحا لع يكغ لو ان يثشى عميو ألنو 

مدؤولية فعمو بالقراص مشو ، ألنو  كةى شخه ، فأن فعل ذلظ كان ضالسًا ومعتجيًا وتحسل
، والجليل عمى مبجأ التجرج في السجافعة والسسانعة امخ نبيشا (24)تجاوز حج الجفا  الذخعي

دمحم ) صمى هللا عميو وسمع( بأن يشذج هللا قبل السقاتمة ، فقج جاء رجل الى رسػل هللا ) 
انذج هللا(. قال: فأن أبػا صمى هللا عميو وسمع( يدألو : ارأيت ان عجا عمى مالي؟ قال )

عمي ؟ قال: ) انذج هللا( ، قال: فأن أبػا عمي ؟ قال : ) قاتل( ، فان قتمت فةي الجشة ، 
. قال الذػكاني ) فيو مغ الةقو ان يجفع باألسيل (25)وان قتمت فةي الشار ( 

 . (26)فاألسيل(
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 السصمب الثاني : حكع دفع الرائل عغ الشةذ وما دونيا:
حكسو التحخيع ألنو اعتجاء عمى الليخ بجون حق ومسا يجل عمى التحخيع قػلو ان الرػل 

 . (27)تعالى:     ) وال تعتجوا ان هللا ال يحب السعتجيغ(
وقػل الشبي االعطع )صمى هللا عميو وسمع() كل السدمع عمى السدمع حخام دمو ومالو 

 .(28)وعخاو(
 دونيا عمى قػليغ : واختمف الةقياء في حكع دفع الرائل عمى الشةذ وما

القػل االول : وجػب دفع الرائل عمى الشةذ وما دونيا واليو ذىب جسيػر الةقياء الى 
وال  (31)والذافعية(30)والسالكية (29)ان دفا  السعتجي عميو عغ نةدو واجب مغ الحشفية

م * فخق بان يكػن الرائل مدمسًا او كافخًا ، عاقاًل او مجشػنًا ، باللًا او صليخًا ، معرػ 
. (32)أو غيخ معرػم ، آدميًا او غيخه وىحا ما ذىب اليو جسيػر الةقياء مغ الحشفية 

وألنو كسا يحخم عمى السرػل عميو قتل نةدو يحخم عميو اباحة قتميا، وألنو قجر عمى 
 . (33)احياء نةدو فػجب عميو فعل ذلظ كالسزصخ ألكل السيتة

سغ خذي مغ ذلظ فجفعو عغ نةدو فيػ وقػل السالكية فكل صائل اندانًا كان أو غيخه ف
ىجر حتى الربي والسجشػن اذا صاال أو البييسة ألنو ناب عغ صاحبيا في دفعو والسجفػ  

 . (34)عشو كل معرػم مغ نةذ أو بزع أو مال
وعشج الذافعية يجب دفع الرائل سػاء كان كافخًا أو مدمسًا . معرػم الجم أو غيخ 

 .(35)معرػم الجم آدميًا أو غيخ آدمي
وقػل الذيعة االمامية حيث قال السحقق الحمي )رحسو هللا( في شخائع االسالم : لػ جشى  

عمى الرائمة الجاني كان لمجفع لع يزسغ ، وايزًا قال: لإلندان دفع الجابة الرائمة عغ 
. )والخاجح عشج الحشابمة ولعس الذافعية الى انو  (36)نةدو ، فمػ تمةت بالجفع فال اسان

 . (37)اجبًا (حق وليذ  و 
 واستجل اصحاب ىحا القػل بالقخان الكخيع والدشة الشبػية :

 .                                (38)( وال تلقوا بأ يديمك اىل الهتلكةقػلو تعالى :)  .1

، لحا كان (39)لمليخ ليقتميا  اكسا يحخم عمى االندان قتل نةدو يحخم عميو إباحتي   
 الجفا  عشيا واجبًا.
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، فاآلية دلت عمى ان ىجد شخز  (40)( وقاتلومه حىت ال تكون فتنة  : (تعالىوقػلو  .2
آخخ باعتجاء غيخ محق ، فان الذار  يجيد لمسعتجى عميو ان يجفع ىحا 

 االعتجاء وايزا مقاتمة مغ بجأنا بالقتال.

وقػل الشبي ) صمى هللا عميو وسمع(:) مغ قتل دون مالو فيػ شييج ، ومغ قتل  .3
الن السجافع ان قتل (41)شييج ، ومغ قتل دون ديشو فيػ شييج (دون دمو فيػ 

 فأنو فاز بالذيادة وذلظ لتأديتو عبجة تخاي بيا هللا عد وجل.

وقػلو ) صمى هللا عميو وسمع ( :) مغ أشار بحجيجة الى احج مغ السدمسيغ يخيج  .4
الن الرائل باِغ والسرػل عميو كان يؤدي واجبو في (42)قتمو فقج وجب دمو(

 فا  عغ نةدو ودفع الذخ والبلي.الج

  (43)الةتشةوذىب ايزًا الحشابمة في قػل الى وجػب دفع الرائل عغ الشةذ في غيخ وقت 
 واستجلػا: 
وألنو كسا يحخم قتل نةدو يحخم عميو (  44)( وال تلقوا بأ يديمك اىل الهتلكة. قػلو تعالى :)  1

 اباحة قتميا. 

. اما في زمغ الةتشة ، فال يمدمو الجفا  عغ نةدو لقػلو ) صمى هللا عميو وسمع ( ) فان 2
 .(45)خذيت ان يبيخع شعا  الديف فالق ثػلظ عمى وجيظ يبػء باثسظ واثسو(

. ولقػلو ) صمى هللا عميو وسمع (:) فميسدظ بيجيو وليكغ عبج هللا السقتػل ، وال يكغ 3
 .(46)عبج هللا القاتل(

والن عثسان ) راي هللا عشو( تخع القتال عمى مغ بلى عميو مع القجرة عميو ومشع . 4
 .(47)غيخه قتاليع، وصبخ عمى ذلظ ولع يجد ألنكخ الرحابة عميو ذلظ

 
القػل الثاني: ذىب اصحاب ىحا القػل الى ان الرائل السدمع غيخ ميجور الجم فال يجب 

صبيا أم مجشػنًا وسػاء امكغ دفعو بليخ دفعو بل يجػز االستدالم لو سػاء كان الرائل 
 .(48)قتمو أو لع يسكغ بل قال بعزيع : ويدغ االستدالم لو وىػ قػل لمذافعية 
 .(49)اما اذا كان الرائل كافخًا وجب عميو الجفع الن االستدالم لو ذل في الجيغ

وفي حكسو كل ميجور الجم مغ السدمسيغ كالداني السحرغ ومغ تحتع قتمو في قصع  
 الصخيق ونحػ ذلظ مغ الجشايات ، واستثشى القائمػن بالجػاز مغ الذافعية مدائل مشيا : 
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أ. لػ كان السرػل عميو عالسًا تػحج في عرخه ، أو خميةو تةخد، بحيث يتختب عمى قتمو 
 مقامو ، فيجب دفع الرائل.اخر عطيع ، لعجم مغ يقػم 

 ب. لػ أراد الرائل قصع عزػ السرػل عميو فيجب دفعو النتةاء عمو الذيادة .
قال االذرعي*) رحسو هللا( : ويجب الجفع عغ عزػ عشج ضغ الدالمة ، عغ نةذ ضغ 

 .(50)بقتميا مةاسج في الحخيع والسال واالوالد
 .(51)بليخ قتمو وجب عميو دفعو وإال فال  إن السرػل عميو إن أمكشو دفع الرائل . ج

 واستجل اصحاب ىحا القػل بسا يأتي:
. (52)قػل الشبي)صمى هللا عميو وسمع( ) كغ عبج هللا السقتػل وال تكغ عبج هللا القاتل (  .1

 .(53)يعشي ىابيل وقابيل لكػن ىابيل استدمع ألخيو القاتل ولع يجافع عغ نةدو

خخجت ليالي الةتشو بدالحي فاستقبمشي ابػ بكخة فقال ما ورد عغ االحشف بغ قيذ قال:   .2
: ايغ تخيج؟ قمت أريج نرخه ابغ عع رسػل هللا )صمى هللا عميو وسمع( قال: قال رسػل هللا 
)صمى هللا عميو وسمع( ) اذا التقى السدمسان بديةيسا فكالىسا مغ اىل الشار قيل: فيحا 

 .(54)صاحبو (القاتل فسا بال السقتػل؟ قال : انو اراد قتل 

 
 القػل الخاجح:  

ىػ القػل االول الحي يقػل : بػجػب دفع الرائل عمى الشةذ وما دونيا وال فخق بأن  
كافخًا أو مدمسًا عاقاًل أو مجشػنًا باللًا أو صليخًا معرػم الجم أو غيخ  يكػن الرائل

معرػم الجم آدميًا أو غيخه ، لسا في ىحا القػل مغ قػة ادلة والن الجفا  عغ الشةذ 
فخيزة واخورة شخعية عمى كل قادر فتػجب الحةاظ عمى الشةذ البذخية وعجم أباحتيا 

لرائل ورعاية السرمحة وصػن الشةذ وقصع تحت أي ضخل وىي ايزًا اخورة دفع ا
 ( 55)شأفة الةداد في االرض والسةدجيغ وواع حج لجخائسيع 

 السصمب الثالث : حكع دفع الرائل عغ العخض:
الرائل عمى العخض ىػ الحي يتجو بالعجوان عمى أمخاة ليدت بدوجتو سػاء كانت قخيبة 

تيدخ مشو أو مغ مقجماتو وفيو لو أو اجشبية عشو بقرج ارتكاب الدنا أو ارتكاب ما 
 مدألتان :



 ......................................................................... أحكام دفع الصائل في الفقه االسالمي   

                                      

                
                                                     

 
                                         

                                                                                                                                                                                            
 

 العدد
                                                                                                59  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                              
 صفر 1                                                                                                 

 هــ1111                                                                                                                
  

                                                                                                    أٌلول 03                                                                                                                       
 م1319                                                                                                                

 222                                                     مجلة كلية العلوم االسالمية                         

 
 

السدألة االولى: دفا  الخجل عغ عخاو، سػاء كان بزع أىمو أو غيخ أىمو مغ   
 الرائل.  

اتةق الةقياء انو يجب عمى الخجل دفع الرائل عمى بزع أىمو أو غيخ أىمو ، ألنو     
دنا بالبزع في الحكع . ومثل ال(56)ال مجال إلباحتو أو التخخيز فيو بحال مغ االحػال 

مقجماتو في وجػب الجفع حتى لػ ادى الى قتل الرائل فال اسان عميو، وىػ شأن كل 
اندان يعتجى عميو رجاًل كان أو أمخاة في عخاو أو محارمو ، فيجب ان يجفع السعتجي 

. والن االعخاض تعتبخ مغ  (57)ولػ بالزخب أو الجخح أو القتل حدب ما يقتزيو األمخ
 عد وجل في االرض اجتسع فييا حق هللا تعالى وحق العبج وال سبيل إلباحتيا حخمات هللا

 فقج اجسع العمساء عمى ذلظ ومغ اقػاليع في ذلظ: 
قال العالمة الحمي )رحسو هللا( : لإلندان ان يجفع عغ نةدو وحخيسو ومالو ما استصا  . 

دون الجسا  فمو دفعو  وقال ايزًا : لػ وجج مع زوجتو أو مسمػكتو أو غالمو . مغ يشال
 .(58)فأن أتى الجفع عميو ، فيػ ىجر

فمسا جعل السقتػل السعتجى عميو شييجًا دل عمى انو لو القتل والقتال : كسا أن مغ قتمو 
 . وىػ قػل الذخليشي.(59)أىل الحخب لسا كان شييجًا كان لو القتل والقتال

و ، فقتمو فال قراص عميو وال وقال ابغ قجامو )رحسو هللا(: لػ رأى رجاًل يدني بأمخات
 (60)دية

 واستجلػا :
فسغ قتل  ( 61)قػلو )صمى هللا عميو وسمع(:) مغ قتل دون أىمو فيػ شييج ( .1

 دفاعًا عغ أىمو وعخاو فيػ   شييج .

ولقػلو)صمى هللا عميو وسمع(:) كل السدمع عمى السدمع حخام دمو ومالو  .2
 . (62)وعخاو(

والسخاد مغ ىحا الحجيث دفا  الخجل عغ زوجتو ولشاتو اذا صال مغ يخيج انتياع    
 اعخاايغ.

 .(63)وقػلو )صمى هللا عميو وسمع(:) ومغ قتل دون عخاو فيػ شييج( .3

لسا روي ان عسخ) راي هللا عشو ( بيشسا ىػ يتلجى يػمًا اذ أقبل رجل يعجو  .4
عسخ) راي هللا عشو( فجعل ومعو سيف مجخد ممصخ بالجم ، فجاء حتى قعج مع 
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يأكل واقبل جساعة مغ الشاس، فقالػا: يا أميخ السؤمشيغ ، ان ىحا قتل صاحبشا 
مع امخأتو فقال عسخ: ما يقػل ىؤالء ؟ قال: انو اخب فخحي امخاتو بالديف، 
فإن كان بيشيسا احج فقج قتمو، فقال ليع عسخ: ما يقػل؟ قالػا: اخب بديةو 

وسط الخجل فقصعو بأثشيغ ، فقال عسخ) أن عادوا  فقصع فخحي امخأتو فأصاب
 .    (64)فعج(

وان السجافع عغ عخاو وحخماتو ال يمدمو التختيب في اعسال الجفا  باألسيل فاألسيل أو 
االخف فاألخف، فمو قتل الرائل ابتجاًء؛ الن الداني مقتخل لجخيسة مدتسخة فال يدتجرع 

الػجػب الجفا  عغ عخاو وعخض غيخه شخوشًا  ، وذىب الذافعية الى:(65)باألناة والتخيث
وىي ان ال يخال الجافع عمى نةدو ، أو عزػ مغ اعزائو ، أو عمى مشةعة مغ مشافع 

 اعزائو.

 السدألة الثانية: دفا  السخأة عغ عخايا مغ الرائل.  
أما السخأة السرػل عمييا مغ أجل الدنا بيا ، فقج أجسع العمساء : انو يجب عمييا ان  

، وفي تخع الجفع نػ  (66)ع عغ نةديا ان امكشيا ذلظ ، الن التسكيغ مشيا محخمتجف
التسكيغ ، ولػ أدى ىحا الجفع الى إزىاق روح السعتجي إن تعيغ القتل سبياًل لمجفع. فاذا 

 . (67)قتمت الرائل ولع يكغ يشجفع اال بالقتل فال تزسشو بقراص وال دية
 واستجلػا :
 .(68)(: ) ومغ قتل دون عخاو فيػ شييج(قػلو )صمى هللا عميو وسمع  .1

ولسا روي ان رجاًل ااال ناسًا مغ ىحيل ، فأراد امخأة عمى نةديا ، فخمتو  .2
 .(69)بحجخ فقتمتو ، فقال عسخ ) راي هللا عشو(:) وهللا ال يػدى ابجًا(

 
 السصمب الخابع: دفع الرائل عغ السال :

 ػليغ :اختمف العمساء في حكع دفع الرائل عمى السال عمى ق
القػل االول : ذىب اصحاب ىحا القػل الى وجػب دفع الرائل عمى السال وان كان قمياًل 
لع يبمغ نرابًا . واسع السال يقع عمى القميل كسا يقع عمى الكثيخ. وما كان لو قيسو مادية 

. فاذا لع يتسكغ مغ دفع (70)بيغ الشاس وجاز شخعًا االنتةا  بو في حالو الدعة واالختيار
 (71) عميو واليو ذىب جسيػر الةقياء مغ الحشفية ءالرائل عمى مالو اال بالقتل فال شي
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الى وجػب الجفا  عغ السال اذا وقع االعتجاء  (74)والحشابمة(73)والذافعية  (72)والسالكية 
عميو . والسالكية اشتخشػا لمػجػب ان يتختب عمى اخحه ىالع او شجة أذى واال فال يجب 

. وقػل البغ عابجيغ ) رحسو هللا (: لػ رأى رجاًل يدخق مالو فراح بو (75)الجفع اتةاقًا 
ولع ييخب أو رأى رجاًل يثقب حائصو أو حائط غيخه لمدخقة فراح بو ولع ييخب حل لو 

. اما االمامية فةي قػل لمحمي) رحسو هللا( : لػ قتمو في مشدلو ، (76)قتمو وال قراص عميو
ام البيشة أن الرائل كان ذا سيف مذيػر مكباًل عميو ، فأدعى انو اراد نةدو أو مالو واق

 . (77)كان ذلظ عالقة قااية بدقػط الزسان
 وقج استجل الجسيػر بأدلة كثيخة مشيا:

 .(78)(وامسارق وامسارقة فاقطعوا ايدهيام جزاء مبا كس با ناكالً من هللا وهللا عزيز حكمي قػلو تعالى:)  .1

عميو وسمع(:) مغ قتل دون مالو فيػ قػل رسػلشا الكخيع دمحم )صمى هللا  .2
. وىحا دليل عمى ان السقتػل اذا قتل دفاعًا عغ مالو كان شييجًا (79)شييج(

 فيدتمدم ان يكػن الجفا  واجبًا لعطيع السشدلة .

 .(80)قػلو)صمى هللا عميو وسمع(:) انرخ اخاع ضالسًا او مطمػمًا( .3

جفع عغ السال اال اذا كان ذا يجب الالقػل الثاني: وذىب اصحاب ىحا القػل الى : انو ال 
ػل فاذا كان ىحا السال ال روح فيو فمو ان يتخمى عشو كيةسا شاء وىػ قُ  روح

. وقال االمام اللدالي )رحسو هللا(: وكحا ان كان مااًل محجػرًا عميو ، او وقةًا (81)لمذافعية
لع يخر عمى نةذ او مااًل مػدعًا ، فيجب عمى مغ ىػ بيجه الجفا  عشو ، وىحا كمو اذا 

او عمى بزع ، وعميو فاذا رأى شخرًا يتمف حيػان نةدو اتالفًا محخمًا وجب عميو الجفا  
 . (82)عشو مغ باب االمخ بالسعخول والشيي عغ السشكخ

وقال االوزاعي: ىحا في آحاد الشاس ، اما االمام ونػابو فيجب عمييع الجفا  عغ امػال 
 . (83)رعاياىع

و ال يمدمو الجفا  عغ مالو عمى الرحيح ، وال مال غيخه وال حةطو وذىب الحشابمة : بأن
مغ الزيا  واليالع ، ألنو يجػز بحلو لسغ اراد مشو ضمسًا ، وقالػا : تخع القتال عمى 

. وفي قػل ثاني: يمدمو الجفا  عغ مال الليخ مع ضغ (84)السال افزل مغ القتال عميو 
ويجب عميو معػنو غيخه في الجفا  عغ مالو مع  سالمو الجافع  والرائل واال حخم الجفا .

ضغ الدالمة ، لقػلو )صمى هللا عميو وسمع(: ) انرخ اخاع ضالسًا أو مطمػمًا(، وألنو لػال 
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التعاون لحىبت امػال الشاس وانةديع الن قصا  الصخيق اذا انةخدوا بأخح مال اندان ولع 
 .(85)يعشو غيخه فأنيع يأخحون أمػال الكل واحجًا واحجاً 

 واستجل اصحاب ىحا القػل : 
 . (86)( وال تلقوا بأ يديمك اىل الهتلكةالى قػلو تعالى : ) 

وجو الجاللة : ان الجفا  عغ السال قج يؤدي ليالع الشةذ ، والن الشةذ أشج حخمو مغ 
 . (87)السال فكياس السال عمى الشةذ ال يثبت الػجػب واقرى ما يثبتو الجػاز

 القػل الخاجح: 
ىػ القػل بالجفع عمى السال أن ضغ الجافع الدالمة مع الجفع ، واال فال يجب الجفع ؛ الن 
الشةذ وحةطيا وحسايتيا اولى واىع مغ حةع السال ، اما اذا ااصخ الجافع لقتل الرائل 

 فال اسان ، لقػلو )صمى هللا عميو وسمع() مغ قتل دون دمو فيػ شييج(.
 ل والسرػل عميو ومخاحل الجفا  عغ الشةذ .السصمب الخامذ: ما يزسشو الرائ

عشج الجسيػر  -إن قتل السرػل عميو الرائل دفاعًا عغ نةدو ونحػىا فال اسان عميو
بقراص وال دية وال كةارة وال قيسة ، وال أثع عميو ، ألنو مأمػر بحلظ اما اذا تسكغ  –

ػر الةقياء في الرائل مغ قتل السرػل عميو فيجب عميو القراص وخالف الحشفية جسي
اسان الرائل فحىبػا الى أن السرػل عميو يزسغ البييسة الرائمة عميو اذا كانت لليخه 

. ومثل البييسة (88)ألنو اتمف مال غيخه ألحياء نةدو كالسزصخ الى شعام غيخه اذا أكمو 
عشجىع غيخ السكمف مغ اآلدمييغ كالربي والسجشػن فيزسشيسا اذا قتميسا النيسا ال 

. لكغ الػاجب في حق قاتل الربي أو السجشػن الرائميغ الجية (89)باحة انةديسا يسمكان إ
ال القراص ؛ لػجػد السبيح ، وىػ دفع الذخ عغ نةدو ، وأما الػاجب في حق قاتل 

باألخف فاألخف إن أمكغ ، فإن أمكغ دفعو بكالم  . ويجفع الرائل(90)البييسة فيػ الكيسة 
أو استلاثو بالشاس حخم الزخب ، أو أمكغ دفعو بزخب بيج حخم بدػط أو بدػط حخم 
بعرا ، الن ذلظ جػز لمزخورة ، وال اخورة في االثقل مع امكان تحريل السقرػد 

القتل بجونو. وفي بتقجيع االخف فاألخف وااليدخ فاأليدخ ، فال يعجل الى القتل مع امكان 
 .( 91)قػل لمشػوي ) فيجب عمى السرػل عميو رعاية التجريج والجفع باألىػن فاألىػن(

فان تسكغ لمسرػل عميو دفع الرائل بالسلادرة فميذ لو بجخحو أو قتمو فإذا انرخل 
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بالزخب فميذ لو جخحو ألنو كةى شخه . فإن فعل ذلظ كان ضالسًا ومعتجيًا وتحسل 
 .(92)القراص مشو ، ألنو تجاوز حج الجفا  الذخعيمدؤولية فعمو ب

فمػ انجفع شخه بذي آخخ فعميو وفي قػل لإلمام الذافعي ) رحسو هللا ( ) وان اراده وىػ 
في الصخيق وليشيسا نيخ أو خشجق أو ججار اما ما ال يرل معو اليو لع يكغ لو اخلو، وال 

لو مخيجا لو ، كان لو اخلو حيشئح  يكػن لو اخلو حتى يكػن لو مخيجا لو، فإذا كان بارزاً 
. والسعتبخ في ذلظ ىػ غمبو ضغ السرػل عميو فال (93)اذا لع يخد  ان يجفعو اال بالزخب

مع امكان  -يكةي تػىع الريال إو الذظ فيو ، فان خالف التختيب السحكػر وعجل الى رتبو
قتمو اسغ اسغ فان ولى الرائل ىارلًا فإتبعو السرػل عميو و  –دفعو بسا دونيا 

بقراص أو دية وكحا ان اخلو فقصع يسيشو ثع ولى ىارلًا فزخلو ثانيًة وقصع رجمو مثاًل 
فالخجل مزسػنو بقراص أو دية فان مات الرائل مغ سخاية القصعيغ فعمى السرػل 

 عميو نرف الجية ألنو مات مغ فعل فأذن فيو وفعل آخخ غيخ      مأذون فيو .
 ( 94)وسائل دفاعية الستخجاميا وىػ جائد عشج الحشفية  ويجػز عشج رد  السعتجي واع 

كأن يػاع حجخًا أو حجيجًا أو نرب رمحًا أو حةخ بئخًا في  (96)والحشابمة(95)والذافعية 
بيغ اذا كان الةاعل ال  (97)ممكو ثع يجخل شخز ممكو بليخ أذن صاحبو . وفخق السالكية 

يخيج اال الجفا  عغ نةدو أو عخاو أو مالو باتخاذ تمظ الػسائل فال اسان عميو وال 
 مدؤولية . 

 واستثشى الةقياء مغ ذلظ صػرًا مشيا:
لػ كان الرائل يشجفع بالدػط أو العرا ونحػىسا ، والسرػل عميو ال يجج اال  . أ

اال بو ، وليذ بسقرخ في تخع الديف فمو الزخب بو، ألنو ال يسكشو الجفع 
 استرحاب الدػط  ونحػه .

لػ التحع القتال بيشيسا، واشتج االمخ عغ الزبط فمو الجفا  عغ نةدو بسا لجيو،  . ب
 دون مخاعاة التختيب السحكػر.

اذا ضغ السرػل عميو ان الرائل ال يشجفع اال بالقتل فمو ان يقتمو دون مخاعاة  . ت
ن يبجره بالقتل ان لع يدبق ىػ بو فمو اخلو التختيب السحكػر ، وكحا ان خال ا

بسا يقتمو ، أو يقصع شخفو ، ويرجق السرػل عميو في عجم امكان التخمز 
 بجون ما دفع بو، لعدخ إقامة البيشة عمى ذلظ.
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فال يجب مخاعاة  –كسختج وحخلي وزان محرغ  –اذا كان الرائل ميجر الجم  . ث
  (. 98)التختيب في حقو بل لو العجول الى قتمو ، لعجم حخمتو
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 الخاتسة
الحسج هلل رب العالسيغ والرالة والدالم عمى نبيشا دمحم وعمى آلو وصحبو وسمع . فقج 

الرائل بيشت في بحثي ىحا والحي جسعت فيو بعس آراء العمساء والةقياء حػل أحكام 
مبيشًا فيو حخمو الرػل عمى الليخ سػاء كان عمى نةدو أو عخاو أو مالو، لقػلو تعالى) 

. ولقػلو )صمى هللا (100)(وال تلقوا بأ يديمك اىل الهتلكة. وقػلو تعالى :) (99)(وال تعتدوا ان هللا ال حيب املعتدين
 .    (101)عميو وسمع( ) كل السدمع عمى السدمع حخام دمو ومالو وعخاو(

 ومغ اىع الشتائج لمبحث:
ان الرػل بليخ حق عمى الليخ حخام وىشاع ألةاظ ليا صمو وعالقة بيحا السعشى  .1

 مشيا       ) السحارب والباغي والعادي والستصاول(.

اختمف الةقياء بيغ الػجػب وااليجاز في الجفا  عغ الشةذ فػجػب السعتجى  .2
ًا أو كافخًا معرػم الجم أم غيخ عميو الجفا  عغ نةدو سػاء كان الرائل مدمس

معرػم ، اما الذافعية فقالػا: ان الرائل غيخ ميجور الجم يجػز االستدالم لو 
 .(102)وال يجب دفعو

اتةق الةقياء عمى وجػب الجفا  عغ العخض عمى كل مدمع شاىج االعتجاء  .3
 ويسكشو رده .

و عشج اختمف الةقياء في اسان الرائل اذا قتل حال صيالو فال اسان عمي .4
 غجسيػر الةقياء ، اما الحشفية فقالػا: يزسغ سػاء كان غيخ مكمف مغ اآلدميي

 أو بييسة.

يجفع الرائل باألخف فاألخف وااليدخ فاأليدخ حدب التختيب السحكػر ، وىحا  .5
 ان دل عمى شيء فيػ يجل عمى سساحة االسالم ورحستو لمشاس .
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اليػامر
                                                           

(1)
هـ ، دار صادر بٌروت ، ط 111ٌنظر: لسان العرب : البن منظور) دمحم بن مكرم بن منظور ، ت  

مختار الصحاح : للرازي )  (. وٌنظر:088-11/081، ، مادة صول )12هـ، عدد االجزاء 0،1111
تحمٌك دمحم ، المكتبة هـ، 333زٌن الدٌن ابو عبد هللا دمحم بن ابً بكر بن عبد المادر الحنفً الرازي ت 

 .81م، باب الدال ، مادة ) دفع(، ص1113/1999العصرٌة ، بٌروت ، 
. وتاج العروس من جواهر الماموس: دمحم بن دمحم بن عبد الرزاق الحسٌنً ، ابو الفٌض الملمب بمرتضى 

 (.19/008هـ ، تحمٌك :مجموعة من المحممٌن ، نشر: دار الهداٌة ، مادة صٌل ) 1132،ت
(1)

 .39معجم لغة الفمهاء: دمحم رواس للعجً ، دار النفائس، ص  
(0 )

. 1312،1/110هـ، دار احٌاء الكتب العربٌة ،1113: للشٌخ ابراهٌم بن دمحم ،ت حاشٌة الباجوري 

وٌنظر : اعانة الطالبٌن الى حل الفاظ فتح المعٌن : للسٌد البكر ابن السٌد دمحم شطا الدمٌاطً ، دار الفكر 
 .1/11للطباعة ، بٌروت ،

(1)
 .11مختار الصحاح : مصدر سابك ، مادة ) بغى (، ص 

(2)
هـ( ، دار 1103الدسولً على الشرح الكبٌر : لدمحم بن احمد بن عرفه الدسولً المالكً )ت حاشٌة  

 .1/198الفكر ، بٌروت ،
(3)

غرٌب المران: للراغب االصفهانً) ابو الماسم الحسٌن بن دمحم المعروف بالراغب االصفهانً )ت  

 هـ ، مادة بغى. 1111هـ( ، دار الملم، الدار الشامٌة ، بٌروت ،231
(1)

 .113مختار الصحاح: مصدر سابك ، مادة عدا،ص 
(8)

 .138المصدر نفسه، مادة طال، ص  
9

وٌنظر :المعجم الوسٌط لمجمع اللغة العربٌة بالماهرة وابراهٌم مصطفى ، احمد الزٌات ، حامد عبد  

 .1/131المادر ، دمحم النجار ، دار الدعوة ، 
(13)

 .19سورة النساء: اآلٌة / 
(11)

 .191رة: اآلٌة /سورة البم 
(11)

أحكام المران : للجصاص ) ألبً بكر احمد بن علً الرازي (، تحمٌك : دمحم الصادق لمحاوي ، طبعة  

 .3/121هـ،1132دار إحٌاء التراث ، بٌروت ،
(10)

( ومسلم : باب تغلٌظ 2103أخرجه البخاري ، باب من لال األضحى ٌوم النحر من كتاب األضاحً ) 

( ، ٌمول اإلمام النووي ) ٌمصد 1319المسامة والمحاربٌن والمصاص والدٌات )تحرٌم من كتاب 
بٌان توكٌد غلظ تحرٌم األموال والدماء واألعراض وٌحذر من ذلن (  -الممدمة التً ذكرها النبً ) ملسو هيلع هللا ىلص (

 (.11/111ٌنظر شرح صحٌح مسلم :)
(11)

(. والنسائً 1111له فهو شهٌد من كتاب الدٌات )أخرجه الترمذي ، باب ما جاء فٌمن لتل دون ما 

 ( .1391فً سننه الكبرى باب من لتل دون دٌنه من كتاب تحرٌم الدم )
(12)

 .1/111إعانة الطالبٌن إلى حل ألفاظ فتح المعٌن : للسٌد البكر الدمٌاطً ، مصدر سابك،  
(13)

رحمه  –( لال البٌهمً 11133البٌهمً فً سننه الكبرى عن ابً سعٌد الخدري ) رضً هللا عنه( ) 

 (: ) وأما حدٌث ال ضرر وال ضرار فهو مرسل(. 3/128فً بعض المواضع من سننه ) –هللا 
(11 )

األشباه والنظائر فً لواعد وفروع الشافعٌة: لجالل الدٌن عبد الرحمن السٌوطً، تحمٌك دمحم 

. وٌنظر : األشباه والنظائر 110صهـ،1131، 1المعتصم باهلل البغدادي ، دار الكتاب العربً، بٌروت ،ط
 .82هـ ،ص1132: لزٌن الدٌن بن ابراهٌم بن نجٌم ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ،

(18)
 (.1231(، رلم )1/1983اخرجه مسلم :) 

(19) 
هـ(،مجمع 118ى:البن تٌمٌه ) تمً الدٌن ابو العباس احمد بن عبد الحلٌم بن تٌمٌه ،تمجموع الفتاو

 .18/111م،1992هـ/1113المنورة، الملن فهد،المدٌنة
(13)

.حاشٌة الدسولً على الشرح الكبٌر: البن 1/091ٌنظر : رد المحتار: البن عابدٌن ،مصدر سابك،  

 .1/021عرفه ، مصدر سابك،
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(11)

هـ، دار 180المبسوط : للسرخسً ) دمحم بن احمد بن ابً سهل شمس االئمة السرخسً (،ت  

. واالم : للشافعً) ابو عبد هللا بن دمحم بن ادرٌس الشافعً 11/23م،1990هـ/1111المعرفة ، بٌروت ،
 .1/91م ،1993هـ/1113هـ(، دار المعرفة، بٌروت،131،ت

(11)
شرح الزرلانً على موطأ  االمام مالن: دمحم بن عبد البالً بن ٌوسف الزرلانً المصري االزهري ، 

 .1/18م،  1330هـ/1111طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الثمافة الدٌنٌة ، الماهرة ،
(10)

هـ، 1111روضة الطالبٌن: للنووي )اشراف : زهٌر الشاوٌش ، المكتب االسالمً ، بٌروت ، 

13/181. 
(11 )

. وااللناع فً حل الفاظ ابً شجاع : للخطٌب الشربٌنً 1/19ٌنظر: االم : للشافعً، مصدر سابك، 

لموجود، دار الكتب العلمٌة، بٌروت م،تحمٌك علً دمحم معوض وعادل احمد عبد ا1991هـ/1111، 1،ط
،1/181. 
(12)

  .1/009،033، واحمد 1/110، واخرجه النسائً 1/81اخرجه مسلم : 
(13)

هـ( ، دار الحدٌث ، 1123نٌل االوطار : للشوكانً )دمحم بن علً بن دمحم بن عبد هللا الشوكانً،ت 

 .1/123م، 1990هـ/1،1110مصر،ط 
(11)

 .193سورة البمرة : اآلٌة / 
(18)

 تم تخرٌجه 

* المعصوم لغة: هً المنع ، وعصم ٌعصمه عصماً منعه وولاه ، ٌنظر : لسان العرب : البن منظور 
،11/130. 

واصطالحاً: ٌمصد بها عصمه دماء االشخاص واموالهم بحٌث ٌتمتعون بالحماٌة االسالمٌة ، والعصمة ال 
دمحم موفك الدٌن عبد هللا بن احمد بن دمحم بن  تكون اال باألٌمان واالمان . ٌنظر : المغنً: البن لدامه )

 ( .  331-13/333هـ(، مكتبة الماهرة ،)313لدامه الممدسً،ت
(19)

. وٌنظر : بدائع الصنائع : للكاسانً ) 13/20البناٌة فً شرح الهداٌة : للعٌنً، مصدر سابك ،  

 .1/90هـ، 1133،  1طعالء الدٌن بن مسعود الكاسانً الحنفً، دار الكتب العلمٌة ، لبنان ، 
(03)

 .1/021حاشٌة الدسولً: للدسولً، مصدر سابك،  
(01)

فتح الوهاب بشرح منهج الطالب : لالنصاري) البً ٌحٌى زكرٌا دمحم بن احمد االنصاري، دار  

 .1/131المعرفة، بٌروت،
(01)

، 1ر ، بٌروت،طهـ( ، دار الفك822البناٌة شرح الهداٌة: للعٌنً ) ابو دمحم محمود بن احمد العٌنً،ت 

  .1/20هـ، 1131
(00)

حاشٌة ابن عابدٌن: البن عابدٌن ) دمحم امٌن بن عمر بن عبد العزٌز عابدٌن الدمشمً  

 .2/021م،1991هـ/1111هـ، دار الفكر ، بٌروت ،1121الحنفً،ت
(01)

 .1991،11/131الذخٌرة للمرافً: احمد بن ادرٌس المرافً شهاب الدٌن ، بٌروت ، لبنان ، 
(02 )

نظر : روضه الطالبٌن : للنووي ) ابو زكرٌا محًٌ الدٌن بن شرف(، دار الفكر ، بٌروت ، ٌ 

 .1112،0/183، 1لبنان،ط
(03 )

شرائع االسالم فً مسائل الحالل والحرام، للمحمك ابو الماسم نجم الدٌن جعفر بن الحسن الحلً، 

 .191-1/123، 1980، 1طتحمٌك : عبد الحسٌن دمحم علً ، دار االضواء ، بٌروت ، لبنان ، 
(01)

هـ، 1132المغنً : البن لدامه ) عبد هللا بن احمد بن لدامه الممدسً(، دار الفكر العربً، بٌروت ، 

 .13/020، 1ط
(08)

 .192/ ةسورة البمرة: اآلٌ 
(09 )

هـ(، 123ٌنظر: الحاوي الكبٌر : للماوردي ) ابو الحسن علً بن دمحم بن دمحم بن حبٌب البصري،ت 

. وكشاف المناع على متن االلناع: 10/932م،1999هـ/1119تب العلمٌة ، بٌروت، لبنان،دار الك
. ومنار السبٌل شرح الدلٌل : للشٌخ ابراهٌم بن دمحم بن 3/122لمنصور البهوتً ، دار الفكر ، بٌروت ،

 .1/023هـ ،1132،   1ضوبان، تحمٌك عصام الملعجً، مكتبة المعارف الرٌاض ،  ط  
(13)

 . 09نفال: اآلٌة /سورة اال 
(11)

هـ، 030تم تخرٌجه .وٌنظر: سنن النسائً : ابو عبد الرحمن احمد بن شعٌب بن علً الخرسانً ت  

 ( 1392، رلم)310مكتب المطبوعات االسالمٌة ، حلب، ص
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(11 )

 .3/133مسند االمام احمد: احمد بن حنبل ، محمك شعٌب االرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة ، 
(10)

 .13/020البن لدامه، مصدر سابك، المغنً :
(11)

 .192سورة البمرة :اآلٌة / 
(12)

 .1/131(،1131اخرجه ابو داود فً سننه ، فً باب النهً عن السعً فً الفتنة ، برلم ) 
(13)

 مصنف ابن ابً شٌبه: البً بكر بن ابً شٌبه ) عبد هللا بن دمحم بن ابراهٌم بن عثمان بن خواستً 

 .1/182(،01103،برلم)  1139،  1هـ(، ط102العبسً ت 
(11)

كشاف المناع عن متن االلناع: لمنصور بن ٌونس بن ادرٌس البهوتً ، تحمٌك هالل مصٌلحً  

 . 3/122هـ، بٌروت،1131مصفى هالل، دار الفكر،
(18)

. 13/133 هـ،113المهذب فً فمه االمام الشافعً : البً اسحاق ابراهٌم بن علً  الشٌرازي ،ت  

وٌنظر : المجموع شرح المهذب : لالمام ابً زكرٌا محً الدٌن النووي ، تحمٌك : محمود مطرجً ، دار 
، وروضة الطالبٌن وعمدة المفتٌن : لالمام 13/130هـ،، 1،1111الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع ،ط  

دمحم بن احمد بن زكرٌا  .وفتح الوهاب بشرح منهج الطالب : زكرٌا بن13/188النووي ، مصدر سابك،
 .1/191م،1998هـ/1118مصطفى بن حنفً الذهبً، دار الكتب العلمٌة ،  -االنصاري

(19)
هـ، دار الكتاب 913اسنى المطالب فً شرح روض الطالب : زكرٌا بن دمحم االنصاري ت 

 .1/138االسالمً،
بالشام ، الدمشمً ثم المصري  *االذرعً) رحمه هللا( ابراهٌم بن ابراهٌم االذرعً ونسبة الى االذرعات

.111ت
 

(23)
ٌنظر: االكمال فً رفع االرتٌاب عن المؤتلف والمختلف فً االسماء والكنى واالنساب: علً بن هبه  

هللا بن جعفر بن ماكوال ، المحمك عبد الرحمن بن ٌحٌى المعلمً الٌمانً ، مجلس دائرة المعارف 
ارٌخ مدٌنة دمشك : البن عساكر ) علً بن الحسن بن . وت 1/101م،1930هـ/1180العثمانٌة ، الهند،

 .0/1110هـ، دار الفكر ،  199هبه هللا بن عبد هللا الشافعً المعروف بابن عساكر ، ت
(21)

ٌنظر : فتوحات الوهاب بتوضٌح شرح منهج الطالب المعروف بحاشٌة الجمل ) منهج الطالب  

ثم شرحه فً شرح منهج الطالب لسلٌمان بن عمر اختصره زكرٌا االنصاري من منهاج الطالبٌن للنووي 
 .2/131هـ، دار الفكر ، 1131بن منصور العجٌلً االزهري ، المعروف بالجمل ت 

(21 )
. 1/23(،1191اخرجه الترمذي فً باب ما جاء انه تكون فتنة الماعد فٌها خٌر من المائم، برلم )

. واخرجه احمد ، حدٌث رلم ) 321،ص 0931اخرجه بن ماجه : فً سنن ابن ماجه ، حدٌث رلم 
11331.) 

(20 )
االلناع فً حل الفاظ ابً شجاع: للشربٌنً) دمحم بن دمحم الخطٌب الشربٌنً شمس الدٌن( ، دار الكتب 

 .1/133م، 1331هـ/1112العلمٌة،
(21)

 .9/21(، 1380اخرجه البخاري فً صحٌحه فً باب اذا التمى المسلمان بسٌفهما برلم ) 
(22)

. والفمه الجنائً 101والعموبة فً الفمه االسالمً/ لدمحم ابو زهرة ، غٌر مفهرس ، صالجرٌمة  

 .101االسالمً: للدكتور محمود نجٌب حسنً، ص 
(23)

. 13/188. وروضه الطالبٌن : للنووي ، مصدر سابك، 1/021حاشٌة الدسولً: مصدر سابك،  

حتارعلى الدر المختار ) حاشٌة بن . وٌنظر :رد الم13/020والمغنً : البن لدامه، مصدر سابك، 
علً دمحم معوض ، غٌر  –عابدٌن( : دمحم آمٌن بن عمر عابدٌن ، تحمٌك عادل احمد عبد الموجود 

 .1/121. ومغنً المحتاج: للشربٌنً، مصدر سابك،1/30م ،1330هـ/1110، عالم الكتب ، مفرس
(21 )

. والمحرر فً 13/191: للنووي، . وروضه الطالبٌن13/020المغنً: البن لدامه، مصدر سابك، 

 .1/011ابن مفلح الممدسً، غٌر مفهرس،  –الفمه : مجد الدٌن ابن تٌمٌه 
(28)

شرائع االسالم فً مسائل الحالل والحرام: للحلً، للمحمك ابو الماسم نجم الدٌن جعفر بن الحسن  

 .193-1980،1/189، 1الحلً ، تحمٌك: عبد الحسٌن دمحم علً، دار االضواء ، بٌروت ، لبنان، ط
(29)

مغنً المحتاج الى معرفة معانً الفاظ المنهاج : لشمس الدٌن دمحم بن احمد الخطٌب الشربٌنً  

 .2/211م،1991هـ/1112،  1هـ(،دار الكتب العلمٌة ،ط911الشافعً )
(33)

سً المغنً: البن لدامه الممدسً) ابً دمحم موفك الدٌن عبد هللا بن احمد بن دمحم بن لدامه الممد 

 .9/181هـ، مكتبة الماهرة ،313الدمشمً،ت
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(31)

. والنسائً : سنن النسائً ، 1111، حدٌث رلم 111اخرجه ابو داود: سنن ابً داود ، ص  

 .1392، حدٌث رلم 301ص
(31  )

 ، باب أخذ الحالل وترن الشبهات .1993( رلم الحدٌث 11/113صحٌح مسلم:) 
(30 )

بن زٌد ) رضً هللا عنه( ولال حدٌث حسن  اخرجه الترمذي فً جامع ، من حدٌث سعٌد

 (.1/03صحٌح،)
(31 )

. 133، ص1، ط1989-1139موسوعة فمه عمر بن الخطاب : دمحم رواس للعه جً، دار النفائس،

 .8/113وٌنظر : المغنً: البن لدامه، مصدر سابك، 
(32 )

. وفتح الوهاب بشرح منهج الطالب : 1/30حاشٌة رد المحتار : البن عابدٌن ، مصدر سابك، 

هـ، دار 319لالنصاري ) زكرٌا بن دمحم بن احمد بن زكرٌا االنصاري، زٌن الدٌن ابو ٌحٌى السنبكً(، ت 
 .1/131م، 1991هـ/1111الفكر للطباعة والنشر، 

(33 )
. والزواجر عن 13/020. والمغنً: البن لدامه، 1/123،مغنً المحتاج: للشربٌنً، مصدر سابك 

التراف الكبائر: للهٌتمً السعدي االنصاري) احمد بن دمحم بن علً بن حجر الهٌتمً (، شهاب الدٌن 
. وٌنظر : الجرٌمة والعموبة فً 1/131م، 1981هـ/1131، 1هـ،دار الفكر ، ط911شٌخ االسالم، ت 

 . 009ص  الفمه االسالمً: دمحم ابو زهره ،
(31)

. والمغنً : البن لدامه، 1/191شرائع االسالم فً مسائل الحالل والحرام: للحلً، مصدر سابك،  

 .3/123. وكشاف المناع: مصدر سابك، 8/001
(38 )

 تمدم تخرٌجه.
(39 )

 .8/001اخرجه البٌهمً فً السنن الكبرى، 
(13 )

 . 1/119هـ، 1091، مكتبة االلصى ، عمان، 1الملكٌة فً الشرٌعة االسالمٌة لعبد السالم لعبادي، ط
(11 )

هـ، المطبعة الكبرى 1393الفوائد السمٌة للكواكبً : للشٌخ دمحم بن حسن الكواكبً ، ت

ص .وٌنظر : احكام المران : للجصا1/91هـ، بوالق، مصر، على مذهب ابً حنٌفه ، 1011االمٌرٌة،
 .1/01،مصدر سابك، 

(11 )
 .1/021حاشٌة الدسولً : مصدر سابك، 

(10 )
حاشٌة للٌوبً وعمٌرة على شرح المحلى على منهاج الطالبٌن: للٌوبً وعمٌرة، ط 

. وٌنظر : كفاٌة االخٌار فً حل غاٌة االختصار : 1/133م، مصطفى البابً الحلبً،1922هـ/0،1012
من بن حرٌز بن معلى الحسٌنً الحصنً(، تمً الدٌن للحصنً) ابو بكر بن دمحم بن عبد المؤ

 .1،1/039هـ، دار الخٌر، دمشك ، ط819الشافعً،ت
(11)

 .8/001المغنً: البن لدامه، مصدر سابك،  
(12) 

 .1/021ٌنظر : حاشٌة الدسولً : مصدر سابك ، 
(13 )

 .3/213ٌنظر : حاشٌة ابن عابدٌن ، مصدر سابك ، 
(11 )

 .1/191مسائل الحالل والحرام: مصدر سابك، ٌنظر : شرائع االسالم فً 
(18)

 .08سورة المائدة : اآلٌة / 
(19)

 (.1111اخرجه الترمذي ، باب ما جاء فٌمن لتل دون ماله فهو شهٌد من كتاب الدٌات ) 
((83

 (.19/11(،)11919سبك تخرٌجه، اخرجه احمد فً مسنده ، برلم ) 
((81

 .1/121مغنً المحتاج: للشربٌنً، مصدر سابك ،  
(81 )

الغرر البهٌة فً شرح البهجة الوردٌة : للسنبكً) زكرٌا بن دمحم بن احمد بن زكرٌا االنصاري ، زٌن 

 .2/111هـ، المطبعة المٌمنٌة، 913الدٌن ابو ٌحٌى السنبكً ت 
(80)

 .1/138ٌنظر : اسنى المطالب : مصدر سابك،  
(81 )

 .8/001ٌنظر : المغنً : البن لدامه ، مصدر سابك، 
(82 )

 .3/123كشاف المناع : مصدر سابك، 
(83 )

 .192سورة البمرة : اآلٌة /
(81 )

. وٌنظر : فتح الباري : البن حجر ، مصدر 8/139شرح فتح المدٌر : البن الهمام ، مصدر سابك ،

 .2/90سابك، 
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(88 )

. وٌنظر : شرح ابن 1/133أسنى المطالب فً شرح روض الطالب : لالنصاري، مصدر سابك، 

.ومغنً 1/113م، 1912هـ(، 918للغزي ) ابو عبد هللا دمحم بن لاسم بن دمحم الغزي،ت  لاسم الغزي:
 .1/123المحتاج: مصدر سابك، 

(89)
 .2/081رد المحتار : البن عابدٌن ، مصدر سابك، حاشٌة  

(93) 
. 1/01. وحاشٌة الدسولً ، مصدر سابك، 1/021ٌنظر : حاشٌة ابن عابدٌن ، مصدر سابك ، 

. وشرائع االسالم فً مسائل 8/018. والمغنً: مصدر سابك ،1/191: مصدر سابك،ومغنً المحتاج
 .1/191الحالل والحرام ، مصدر سابك،

(91 )
 .13/181روضة الطالبٌن: مصدر سابك، 

(91)
. وٌنظر : االلناع فً حل الفظ ابً شجاع : للشربٌنً) 1/12ٌنظر: االم: للشافعً، مصدر سابك،  

م، تحمٌك علً دمحم معوض وعادل احمد عبد الموجود، دار الكتب 1991/هـ1111الخطٌب الشربٌنً( ،
 .1/181العلمٌة ، بٌروت، 

(90 )
 .3/00المصدر نفسه ، 

(91  )
. والمبسوط : للسرخسً ، مصدر 3/291ٌنظر : حاشٌة رد المحتار، مصدر سابك، 

 .11/11سابك،
(92 )

 .013-9/131روضة الطالبٌن : للنووي، مصدر سابك، 
(93) 

 .9/232. والمغنً: البن لدامه، مصدر سابك، 3/1كشاف المناع : للبهوتً، مصدر سابك، 
((91

المدونة الكبرى لإلمام مالن رواٌة سحنون وٌلٌها ممدمات ابن رشد: مالن بن انس، دار الكتب  

 .1/013م، 1991هـ/1112العلمٌة ، 
(98 )

. والمغنً: 1/191در سابك ، . ومغنً المحتاج: مص2/01حاشٌة ابن عابدٌن : مصدر سابك ، 

 .1/191. وشرائع االسالم: للحلً، مصدر سابك، 8/018مصدر سابك، 
(99)

 193سورة البمرة : اآلٌة /  
(133)

 192سورة البمرة: اآلٌة /  
(131)

 ( ، باب اخذ الحالل وترن الشبهات.1993(، رلم الحدٌث ) 11/113تم تخرٌجه ، صحٌح مسلم ) 
 
((131

 .13/133االمام الشافعً : للشٌرازي ، مصدر سابك ، ٌنظر : المهذب فً فمه  
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 السرادر : 

 القخآن الكخيع 
احكام القخان : لمجراص ) البي بكخ احسج بغ عمي الخازي (، تحقيق : دمحم الرادق قسحاوي ، شبعة  .1

 ىـ .1405دار احياء التخاث ، بيخوت ،

 ىـ، دار الكتاب االسالمي .926بغ دمحم االنراري تاسشى السصالب في شخح روض الصالب : زكخيا  .2

اعانة الصالبيغ الى حل الةاظ فتح السعيغ: لمديج البكخ ابغ الديج دمحم شصا الجمياشي ، دار الةكخ  .3
 لمصباعة ، بيخوت.

 ىـ .1405االشباه والشطائخ: لديغ الجيغ بغ ابخاليع بغ نجيع ، دار الكتب العمسية ، بيخوت ، .4

ئخ في قػاعج وفخو  الذافعية: لجالل الجيغ عبج الخحسغ الديػشي، تحقيق دمحم السعترع االشباه والشطا .5
 ىـ.1407، 1باهلل البلجادي ، دار الكتاب العخلي، بيخوت ،ط

االقشا  في حل الةاظ ابي شجا : لمذخليشي) دمحم بغ دمحم الخصيب الذخليشي شسذ الجيغ( ، دار الكتب  .6
 م.2004ىـ/1425العمسية،

م، تحقيق عمي دمحم 1994ىـ/1141في حل الةاظ ابي شجا : لمذخليشي) الخصيب الذخليشي( ،االقشا   .7
 معػض وعادل احسج عبج السػجػد، دار الكتب العمسية ، بيخوت.

االكسال في رفع االرتياب عغ السؤتمف والسختمف في االسساء والكشى واالنداب: عمي بغ لبو هللا بغ  .8
خحسغ بغ يحيى السعمسي اليساني ، مجمذ دائخة السعارل العثسانية ، جعةخ بغ ماكػال ، السحقق عبج ال

 م.1963ىـ/1483اليشج،

ىـ(، دار السعخفة، 204االم: لمذافعي) ابػ عبج هللا بغ دمحم بغ ادريذ الذافعي ،ت .9
 م.1990ىـ/1410بيخوت،

 . 232الجخيسة والعقػلة في الةقو االسالمي: دمحم ابػ زىخة ، غيخ مةيخس ، ص  .10

ىـ( ، دار الةكخ ، 855البشاية شخح اليجاية : لمعيشي ) ابػ دمحم محسػد بغ احسج العيشي،ت  .11
 ىـ .1401، 1بيخوت،ط

ىـ(، دار الكتب 450الحاوي الكبيخ: لمساوردي ) ابػ الحدغ عمي بغ دمحم بغ دمحم بغ حبيب البرخي،ت  .12
 م.1999ىـ/1419العمسية ، بيخوت، لبشان،

 .1994ادريذ القخافي شياب الجيغ ، بيخوت ، لبشان ، الحخيخة لمقخافي: احسج بغ  .13

الدواجخ عغ اقتخال الكبائخ: لمييتسي الدعجي االنراري) احسج بغ دمحم بغ عمي بغ حجخ الييتسي (،   .14
 م. 1987ىـ/1407، 1ىـ،دار الةكخ ، ط974شياب الجيغ شيخ االسالم، ت 

بغ دمحم بغ احسج بغ زكخيا االنراري ، زيغ اللخر البيية في شخح البيجو الػردية : لمدشبكي) زكخيا   .15
 ىـ، السصبعة السيسشية.926الجيغ ابػ يحيى الدشبكي ت 

 الةقو الجشائي االسالمي: لمجكتػر محسػد نجيب حدشي.  .16
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ىـ، السصبعة الكبخى االميخية ، 1096الةػائج الدسية لمكػاكبي : لمذيخ دمحم بغ حدغ الكػاكبي ، ت  .17
 ىـ، بػالق، مرخ  .1324

ىـ(،دار 483سبدػط : لمدخخدي ) دمحم بغ احسج بغ ابي سيل شسذ االئسة الدخخدي ،ت ال  .18
 م.1993ىـ/1414السعخفة ، بيخوت،

السجسػ  شخح السيحب : لالمام ابي زكخيا محي الجيغ الشػوي ، تحقيق : محسػد مصخجي ، دار الةكخ   .19
 ىـ.1417، 1لمصباعة والشذخ والتػزيع،ط

 ابغ مةمح السقجسي، غيخ مةيخس. –جيغ ابغ تيسيو السحخر في الةقو : مجج ال  .20

السجونة الكبخى لإلمام مالظ رواية سحشػن ويمييا مقجمات ابغ رشج: مالظ بغ انذ، دار الكتب   .21
 م.1994ىـ/1415العمسية ، 

السعجع الػسيط لسجسع الملة العخلية بالقاىخة وابخاليع مرصةى ، احسج الديات ، حامج عبج القادر ،   .22
 جار ، دار الجعػة .دمحم الش

السلشي: البغ قجامو السقجسي) ابي دمحم مػفق الجيغ عبج هللا بغ احسج بغ دمحم بغ قجامو السقجسي   .23
 ىـ، مكتبة القاىخة .620الجمذقي،ت

 ىـ.1394، مكتبة االقرى ، عسان، 1السمكية في الذخيعة االسالمية لعبج الدالم لعبادي، ط  .24

ىـ، دار 476البي اسحاق ابخاليع بغ عمي بغ يػسف الذيخازي ت  السيحب في فقو االمام الذافعي :  .25
 الكتب العمسية

بجائع الرشائع : لمكاساني ) عالء الجيغ بغ مدعػد الكاساني الحشةي(، دار الكتب العمسية ، لبشان ،   .26
 ىـ.1406،  2ط

لسمقب تاج العخوس مغ جػاىخ القامػس: دمحم بغ دمحم بغ عبج الخزاق الحديشي ، ابػ الفيس ا  .27
 ىـ ، تحقيق :مجسػعة مغ السحققيغ ، نذخ: دار اليجاية. 1205بسختزى ،ت

تاريخ مجيشة دمذق : البغ عداكخ ) عمي بغ الحدغ بغ لبو هللا بغ عبج هللا الذافعي السعخول   .28
 ىـ، دار الةكخ. 499بابغ عداكخ ، ت

بجيغ الجمذقي الحشةي، حاشية ابغ عابجيغ: البغ عابجيغ ) دمحم اميغ بغ عسخ بغ عبج العديد عا  .29
 م.1992ىـ/1412ىـ، دار الةكخ ، بيخوت ،1252ت

  3حاشية قميػلي وعسيخة عمى شخح السحمى عمى مشياج الصالبيغ: قميػلي وعسيخة، ط  .30
 م، مرصةى البابي الحمبي.1955ىـ/1375،

 .1075ىـ(، دار احياء الكتب العخلية،  1276حاشية الباجػري : لمذيخ ابخاليع بغ دمحم )ت   .31

ىـ( ، 1230حاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ: لسحسج بغ احسج بغ عخفو الجسػقي السالكي )ت   .32
 دار الةكخ ، بيخوت.

رد السحتار عمى الجر السختار ) حاشية بغ عابجيغ( : دمحم آميغ بغ عسخ عابجيغ ، تحقيق عادل   .33
 م2003ـ/ى1423عمي دمحم معػض ، غيخ مةخس ، عالع الكتب ،  –احسج عبج السػجػد 
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رواو الصالبيغ : لمشػوي ) ابػ زكخيا محيي الجيغ بغ شخل(، دار الةكخ ، بيخوت ، لبشان،ط   .34
1،1415 . 

رواة الصالبيغ وعسجة السةتيغ : لألمام الشػوي: اشخال : زىيخ الذاوير ، السكتب االسالمي ،   .35
 ىـ.1412بيخوت ،

سشغ البييقي :احسج بغ الحديغ بغ عمي بغ مػسى البييقي ابػ بكخ ، السحقق دمحم عبج القادر عصا   .36
 م.2003ىـ/1424، دار الكتب العمسية ،

 .1996سشغ التخمحي: لمتخمحي ابػ عيدى ، السحقق بذار عػاد معخول، دار اللخب االسالمي ،   .37

سشغ الشدائي الكبخى: لمشدائي)احسج بغ شعيب بغ عمي الشدائي ابػ عبج الخحسغ ، السحقق حدغ   .38
 .2001ىـ/1421عبج السشعع شمبي ، مؤسدة الخسالة ،

ىـ ، دار صادر بيخوت ، ط 711لدان العخب : البغ مشطػر) دمحم بغ مكخم بغ مشطػر ، ت   .39
 .15ىـ، عجد االجداء 3،1414

زي ) زيغ الجيغ ابػ عبج هللا دمحم بغ ابي بكخ بغ عبج القادر الحشةي الخازي ت مختار الرحاح : لمخا  .40
 م1420/1999ىـ، تحقيق دمحم ، السكتبة العرخية ، بيخوت ، 666

 معجع للة الةقياء: دمحم رواس قمعجي ، دار الشةائذ.  .41

الصةياني )ت غخيب القخان: لمخاغب االصةياني) ابػ القاسع الحديغ بغ دمحم السعخول بالخاغب ا  .42
 ىـ.1412ىـ( ، دار القمع، الجار الذامية ، بيخوت ،502

 . 1997ىـ/1417صحيح البخاري:)دمحم بغ اسساعيل بغ ابخاليع البخاري ابػ عبج هللا (،   .43

شخح الدرقاني عمى مػشأ  االمام مالظ: دمحم بغ عبج الباقي بغ يػسف الدرقاني السرخي االزىخي ،   .44
 م.2003ىـ/1424ة الثقافة الجيشية ، القاىخة ،شو عبج الخؤول سعج، مكتب

شخح صحيح مدمع : االمام ابي الحديغ مدمع بغ الحجاج بغ مدمع القذيخي الشيدابػري ،ت   .45
 .1330ىـ،دار الخالفة العالية ،261

شخائع االسالم في مدائل الحالل والحخام، لمسحقق ابػ القاسع نجع الجيغ جعةخ بغ الحدغ الحمي،   .46
 .1983، 2الحديغ دمحم عمي ، دار االاػاء ، بيخوت ، لبشان ، ط تحقيق : عبج

 كذال القشا  عمى متغ االقشا : لسشرػر البيػتي ، دار الةكخ ، بيخوت .  .47

مشار الدبيل شخح الجليل : لمذيخ ابخاليع بغ دمحم بغ اػلان، تحقيق عرام القمعجي، مكتبة   .48
 ىـ.2،1405السعارل الخياض ،ط 

ىـ، مكتب السصبػعات 303عبج الخحسغ احسج بغ شعيب بغ عمي الخخساني ت  سشغ الشدائي : ابػ  .49
 االسالمية ، حمب.

شخائع االسالم في مدائل الحالل والحخام: لمحمي، لمسحقق ابػ القاسع نجع الجيغ جعةخ بغ الحدغ   .50
 .1983، 2الحمي ، تحقيق: عبج الحديغ دمحم عمي، دار االاػاء ، بيخوت ، لبشان، ط

 م.1975ىـ(، 918اسع اللدي: لملدي ) ابػ عبج هللا دمحم بغ قاسع بغ دمحم اللدي ت شخح ابغ ق  .51
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فتح الػىاب بذخح مشيج الصالب: لالنراري ) زكخيا بغ دمحم بغ احسج بغ زكخيا االنراري، زيغ الجيغ   .52
 ىـ.1414ىـ، دار الةكخ لمصباعة والشذخ، 629ابػ يحيى الدشبكي(، ت 

مشيج الصالب السعخول بحاشية الجسل ) مشيج الصالب اخترخه زكخيا فتػحات الػىاب بتػايح شخح   .53
االنراري مغ مشياج الصالبيغ لمشػوي ثع شخحو في شخح مشيج الصالب لدميسان بغ عسخ بغ مشرػر 

 ىـ ، دار   الةكخ .1204العجيمي االزىخي ، السعخول بالجسل ت 

البيػتي ، تحقيق ىالل مريمحي كذال القشا  عغ متغ االقشا : لسشرػر بغ يػنذ بغ ادريذ   .54
 ىـ، بيخوت.1402مرةى ىالل، دار الةكخ،

كةاية االخيار في حل غاية االخترار : لمحرشي) ابػ بكخ بغ دمحم بغ عبج السؤمغ بغ حخيد بغ   .55
 .2ىـ، دار الخيخ، دمذق ، ط829معمى الحديشي الحرشي(، تقي الجيغ الذافعي،ت

ىـ(، مجسع 728ابػ العباس احسج بغ عبج الحميع بغ تيسيو ،تمجسػ  الةتاوى:البغ تيسيو) تقي الجيغ  .56
 م.1995ىـ/1416السمظ فيج ،السجيشة السشػرة،

 مدشج االمام احسج: احسج بغ حشبل ، مجقق شعيب االرناؤوط وآخخون، مؤسدة الخسالة .  .57

خػاستي مرشف ابغ ابي شيبو: البي بكخ بغ ابي شيبو ) عبج هللا بغ دمحم بغ ابخاليع بغ عثسان بغ   .58
 .1ىـ(، ط235العبدي ت 

ملشي السحتاج الى معخفة معاني الةاظ السشياج : لذسذ الجيغ دمحم بغ احسج الخصيب الذخليشي   .59
 م.1994ىـ/1415،  1ىـ(،دار الكتب العمسية ،ط977الذافعي )

 مػسػعة فقو عسخ بغ الخصاب : دمحم رواس قمعو جي، دار الشةائذ.  .60

ىـ( ، دار الحجيث ، 1250 بغ عمي بغ دمحم بغ عبج هللا الذػكاني،تنيل االوشار : لمذػكاني )دمحم  .61
 م1993ىـ/1413، 1مرخ،ط 

 


